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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                      

Số:  2430  /QĐ-UBND                           Tam Bình, ngày 08  tháng 6  năm 2017 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của công dân,  

tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước  

huyện Tam Bình năm 2017 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND, ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2017; 

Thực hiện Quyết định số 12914/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tam Bình về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của 

huyện Tam Bình; 

Xét Tờ trình số 130/TTr-PNV, ngày 31/5/2017 của Trưởng phòng Nội vụ 

huyện,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng 

của công dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện 

Tam Bình năm 2017. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ 

trưởng các ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

-  UB.MTTQVN  huyện; 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                      

KẾ HOẠCH 

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với  

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Tam Bình năm 2017 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2430 /QĐ-UBND, ngày 09 /6/2017 

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình) 
 

  

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chỉ đạo kịp thời đối với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; là cơ sở đề ra mục tiêu, giải pháp và 

định hướng đối với chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2016-2020 phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. 

- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện nắm bắt được yêu cầu, 

mong muốn của tổ chức và cá nhân; xây dựng các giải pháp cải thiện và nâng cao chất 

lượng; tăng cường ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, lợi ích của tổ chức và cá nhân. 

2. Yêu cầu 

- Việc khảo sát đảm bảo khoa học, khách quan, trung thực, chính xác, có tính 

khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương. 

- Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin, đáp ứng yêu 

cầu; dễ hiểu, dễ trả lời đối với các đối tượng được khảo sát. 

- Phương pháp khảo sát thuận lợi cho tổ chức, người dân tham gia, tiết kiệm 

kinh phí và thời gian tổ chức thực hiện. 

- Để bảo đảm cuộc khảo sát hoàn toàn khách quan, UBND huyện giao Văn 

phòng HĐND-UBND huyện tổ chức khảo sát, phân tích, xử lý số liệu; Phòng Nội vụ 

chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra giám sát và trình Chủ tịch UBND huyện công bố 

kết quả khảo sát. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC VÀ THỜI GIAN KHẢO SÁT 

1. Phạm vi khảo sát 

Trên địa bàn huyện Tam Bình, chọn 02 đơn vị phòng ban, 4 đơn vị xã - thị trấn 

để tiến hành khảo sát ý kiến người dân, tổ chức cụ thể như sau: 

a) Các đơn vị được lựa chọn khảo sát ý kiến: 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Công an huyện. 

- Các xã - thị trấn: Xã Ngãi Tứ, Tường Lộc, Bình Ninh và thị trấn Tam Bình, 

b) Các lĩnh vực thực hiện khảo sát ý kiến: 
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- Cấp phòng, ban huyện: Chọn 02 lĩnh vực để khảo sát mức độ hài lòng của 

người dân với việc giải quyết thủ tục hành chính là: Cấp phép xây dựng nhà ở và cấp 

giấy chứng minh nhân dân. 

- Cấp xã - thị trấn: Chọn 02 lĩnh vực để khảo sát mức độ hài lòng của người dân 

với việc giải quyết thủ tục hành chính là: Đăng ký kết hôn và Đăng ký khai sinh. 

2. Đối tượng khảo sát 

Là người dân, tổ chức đã giao dịch hành chính với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và 

Công an huyện; các xã Ngãi Tứ, Tường Lộc, Bình Ninh và thị trấn Tam Bình 

3. Thời kỳ và thời gian khảo sát 

a) Thời kỳ khảo sát được xác định từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 

31/12/2016. 

b) Thời gian khảo sát: Bắt đầu từ ngày 01/8/2017 đến ngày 30/8/2017. 

4. Nội dung phiếu khảo sát 

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, người dân được thiết kế theo từng 

lĩnh vực và từng đối tượng khảo sát, cụ thể là có 04 phiếu khảo sát: 

- Cấp huyện có 02 phiếu khảo sát cho 02 lĩnh vực, gồm: Cấp phép xây dựng 

nhà ở và cấp giấy chứng minh nhân dân. 

- Cấp xã có 02 phiếu khảo sát cho 02 lĩnh vực, gồm: Đăng ký kết hôn và Đăng 

ký khai sinh. 

(Có phiếu khảo sát kèm theo) 

5. Phương pháp thu thập thông tin phiếu khảo sát 

 Việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước năm 2016 tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp 

cá nhân đã có giao dịch với các cơ quan được khảo sát. Theo đó Phòng Nội vụ sẽ trực 

tiếp đi khảo sát 02 lĩnh vực. Đối với các lĩnh vực của cấp huyện và cấp xã Phòng Nội 

vụ phối hợp với các ngành, UBND các xã - thị trấn được chọn tiến hành khảo sát; có 

sự tham gia của Sở Nội vụ và các sở ngành có liên quan giám sát trong quá trình khảo 

sát. 

 III. NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ 

 1. Phòng Nội vụ 

 - Xây dựng kế hoạch khảo sát, mẫu phiếu khảo sát trình UBND huyện phê 

duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2017. 

 - Phối hợp với UBND cấp xã tổ chức triển khai đối với cán bộ, công chức hoàn 

thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2017. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc khảo sát tại 

các đơn vị. 

 - Kiểm tra, soát xét toàn bộ phiếu khảo sát trước khi xử lý số liệu. 
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 - Xây dựng báo cáo tổng kết, tham mưu UBND huyện công bố kết quả khảo sát 

trong tháng 11 năm 2017. 

 2. Các ban, ngành huyện 

 Các ngành Kinh tế -Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND và Công an huyện phối 

hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

 3. UBND xã Ngãi Tứ, UBND thị trấn Tam Bình, UBND xã Tường Lộc và 

UBND xã Bình Ninh phối hợp với Phòng Nội vụ trong suốt quá trình tiến hành khảo 

sát tại cơ sở. 

 4. Đài Truyền thanh huyện phối hợp với Phòng Nội vụ tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến kế hoạch này, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa 

của cuộc khảo sát; cùng UBND huyện tham gia giám sát toàn bộ quá trình khảo sát. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Theo kinh phí cải cách hành chính phòng Tài chính cấp năm 2017. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện quan tâm, phối hợp cùng UBND 

huyện tăng cường kiểm tra, giám sát cuộc khảo sát đảm bảo chính xác, khách quan, 

đồng thời tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân nâng cao nhận thức về vai trò, ý 

nghĩa của khảo sát xác định mức độ hài lòng của tổ chức và công dân với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. 

 2. Các cơ quan đơn vị được phân công trong Kế hoạch này có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các 

nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. 

 Trên đây là Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Tam Bình./. 

  

                                                                                               CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                                                            Trần Văn Dũng 
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